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 nr. 215 438 van 22 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn en te handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 

4 augustus 2017 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 12 juli 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 augustus 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat S. SAROLEA verschijnt voor 

verzoekers en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienen op 16 oktober 2015 in België elk een tweede verzoek om internationale 

bescherming in.  
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1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

beslist op 12 juli 2016 tot inoverwegingname van de meervoudige verzoeken om internationale 

bescherming. Op 4 juli 2017 beslist hij, voor beide verzoekers, tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. Op 12 juli 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de 

beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker in hoofde van de 

beide verzoekers en hun twee minderjarige kinderen. Dit zijn de bestreden beslissingen die de 

verzoekende partijen ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven van 13 juli 2017 en waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan […], die verklaart te heten, 

 

[…] 

 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 04/07/2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

1.4. Verzoekers tekenen op 4 augustus 2017 beroep aan tegen de beslissingen van de commissaris-

generaal van 4 juli 2017. Bij arrest van 31 augustus 2018 met nummer 208 522 weigert ook de Raad 

verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Bij aangetekende brief van 15 december 2017 maken verzoekers een aanvullende nota overeenkomstig 

artikel 39/76 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) over aan de Raad. 

Deze bepaling handelt evenwel over de beroepen in volle rechtsmacht tegen beslissingen van de 

commissaris-generaal. In casu betreft het een annulatieberoep gericht tegen een beslissing van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde. Het indienen van een aanvullende nota is in 

deze procedure niet voorzien. De aanvullende nota dient, als niet voorzien procedurestuk, dan ook uit 

de debatten te worden geweerd. Ter terechtzitting geven verzoekers ook aan dat ‘wellicht’ sprake is van 

een materiële vergissing. Er blijkt verder niet dat stukken die niet reeds voorlagen bij het nemen van de 

bestreden beslissingen, en waarvan verzoekers ook niet aangeven dat zij deze reeds eerder konden 

voorleggen, dienstig voor het eerst in een annulatieprocedure voor de Raad kunnen worden 

aangebracht. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 8 en 13 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de 

artikelen 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), 

van de artikelen 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het rechtsbeginsel audi alteram partem, het hoorrecht en 

de rechten van verdediging als algemene rechtsbeginselen van Europees en Belgisch recht. 

 

Zij verstrekken volgende toelichting bij het middel: 

 

“• Aangehaalde rechtsnormen 

Artikel 74/13 luidt als volgt :  

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land." 

De administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid verplichten de overheden om 

zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen (RvV nr. 115 993 van 19 december 2013). De 

Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d'arrêter une 

décision, à recueillir toutes les données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de 

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; 

« [procéder] à un examen complet et particulier des données de l'espèce, avant de prendre une décision 

» (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; «le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne 

administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du ca d’espèce » (RvS nr 220.622 van 

17 september 2012). 

De Raad van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen «la 

motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à cette adéquation, c'est-à-dire l'exactitude, 

l'admissibilité et les pertinence des motifs » (RvS, 25 avril 2002, n° 105.385). 

Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier in het geheel en hierop 

antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de redenering en de draagwijdte van de akte kan 

begrijpen: "que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer 

son contrôle à ce sujet » (CCE n° 100 300 van 29 maart 2013), en ook "en omettant de se prononcer 

sur le contenu des différents éléments précités, la partie défenderesse a failli à son obligation de 

motivation formelle." (RvV nr 95 594 van 22 januari 2013). 

Het recht op een eerlijke administratieve procédure, het zorgvuldigheidsplicht, het recht van verdediging, 

het recht om gehoord te worden en het beginsel audi alteram partem, verplichtten de verwerende partij 

om verzoekende partij, vooraleer de bestreden beslissing te nemen, uitnodigen om haar standpunt en 

argumenten te laten gelden tegen deze beslissing (RvS n°230293 van 24.02.2015 ; RvS n°230257 van 

19.02.2015 ; RvS n°233.257 van 15.12.2015 ; RvS n°233.512 van 19.01.2016 ; RvV n°141 336 van 

19.03.2015; RvV n°146 513 van 27.05.2015; RvV n° 151.399 van 31.08.2015; RvV n°151890 van 

7.09.2015; RvV n° 157.132 van 26.11.2015; RvV n° 151.890 van 7.09.2015; RvV n° 151.399 van 

31.08.2015). 

• Onderdelen van het middel 

Eerst onderdeel : De bestreden beslissingen schenden de hierboven aangehaalde rechtsnormen, in 

bijzonderheid artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980, omdat verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met het hoger belang van de betrokken kinderen. 

Tweede onderdeel : De bestreden beslissingen schenden de hierboven aangehaalde rechtsnormen, in 

bijzonderheid artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980 en de motiverings- en zorgvuldigheidsplichten, 

omdat de bestreden beslissingen geen motivering inhouden waaruit blijkt dat verwerende partij rekening 

heeft gehouden met het belang van de betrokken kinderen (RvV nr 167 060 dd 2.05.2016). 

Derde onderdeel : De bestreden beslissingen schenden de hierboven aangehaalde rechtsnormen, in 

bijzonderheid het hoorrecht en de zorgvuldigheids- en hoor-plichten, omdat verzoekende partij niet in de 

mogelijkheid werd gesteld om haar standpunt en argumenten te laten gelden ten aanzien van de 

bestreden beslissingen vooraleer deze beslissingen genomen werden. Verzoekende partij had 

meerdere elementen naar voor kunnen brengen die de beslissingen hadden zeker kunnen beïnvloeden, 
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onder andere het feit dat de betrokken kinderen hier gegroeid zijn (de kinderen waren respectievelijk 1 

en 3 jaar oud toen ze in België aankwamen) en dat ze hier naar school gaan; en dat de veiligheids-, 

sanitaire en sociale situatie, alsook de opleidingsinfrastructuur in haar land en regio van herkomst slecht 

zijn (Irak — Zuid-Irak); en dat, rekening houdend met al deze elementen, haar hoger belang eist dat zij 

in België langer blijft. Deze elementen zijn zeker van aard een invloed te hebben op het nemen van 

bevelen om het grondgebied te verlaten, daar artikel 74/13 verplicht verwerende partij om met het hoger 

belang van het kind rekening te houden.” 

 

3.2. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven weergeven op 

basis waarvan deze zijn genomen. Verzoekers wordt zo elk bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten in uitvoering van artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en op 

grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Er wordt gewezen op de beslissingen van 

de commissaris-generaal van 4 juli 2017 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Daarnaast wordt vastgesteld dat verzoekers in het Rijk verblijven 

zonder in het bezit te zijn van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

De voorziene motiveringen zijn pertinent en draagkrachtig en stellen verzoekers in staat om te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn gegrond, derwijze dat 

het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet houdt, in tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden, geen 

bijzondere motiveringsplicht in (RvS 10 oktober 2018, nr. 242.591). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond.  

 

3.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat verweerder bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele 

rechten, met name het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven, en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

Verzoekers voeren aan dat het hoger belang van hun kinderen ten onrechte niet in rekening is gebracht. 

 

Het is voor ieder normaal redelijk denkend mens evenwel evident dat het, in een normale gezinssituatie, 

in het hoger belang is van de kinderen om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer de ouders in België niet tot een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. Verweerder heeft met deze evidentie rekening 

gehouden, aangezien hij op het aan verzoekster ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te 

verlaten ook de kinderen heeft vermeld.  
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Verzoekers slagen er verder niet in aannemelijk te maken dat er in casu overige aspecten betreffende 

de belangen van de kinderen speelden waarmee specifiek rekening diende te worden gehouden, of 

waaromtrent alsnog enige motivering of beoordeling zich opdrong.  

 

Verzoekers wijzen er weliswaar op dat hun kinderen hier “gegroeid” zijn en hier school lopen, maar 

hieruit volgt op zich nog niet dat de belangen van deze kinderen zouden worden geschaad als gevolg 

van de genomen verwijderingsmaatregelen of deze zich verzetten tegen een terugkeer naar hun land 

van herkomst. Te meer nu in casu niet blijkt dat de kinderen reeds leerplichtig waren in België op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissingen en deze beslissingen verder zijn genomen 

tijdens de zomervakantie. Hun nog jonge leeftijd maakt ook net dat zij zich gemakkelijker opnieuw 

kunnen aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Op geen enkele wijze blijkt ook dat de kinderen van 

thuis uit als moedertaal niet (een van) de landsta(a)l(en) in het herkomstland hebben meegekregen, 

waardoor hun instap in het onderwijs in het herkomstland zonder al te veel problemen mogelijk is. Gelet 

op hun nog jonge leeftijd, dient te worden aangenomen dat de belangen van de kinderen in de eerste 

plaats bestaan in een continue zorg en nabijheid van de ouders, hetgeen niet in het gedrang komt als 

gevolg van de bestreden beslissingen, waar deze net de gezinseenheid vrijwaren. In dit eerder 

algemene betoog van verzoekers, en rekening houdende met de nog jonge leeftijd van de kinderen en 

het gegeven dat zij nog niet leerplichtig waren, ontwaart de Raad nog geen concrete argumenten die 

erop wijzen dat de belangen van de kinderen zich daadwerkelijk zouden kunnen verzetten tegen de 

bestreden beslissingen. 

 

In de beslissingen van de commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissingen en die 

verzoekers ook zelf voegen bij hun verzoekschrift, wordt verder reeds aangegeven dat verzoekers 

recentelijk afkomstig zijn uit de regio Bagdad in Irak. Er werd geoordeeld dat een terugkeer naar de 

regio van Bagdad mogelijk is, en niet strijdig is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Hierbij werd onder meer vastgesteld dat het openbare leven in Bagdad niet is stilgevallen en er nog 

steeds sprake is van een functionerende grootstad. De bevoorrading met levensnoodzakelijke goederen 

is ook verzekerd. Verder werd erop gewezen dat de scholen in Bagdad open zijn, dat het schoolbezoek 

er redelijk hoog ligt en dat het schoolbezoek stabiel blijft sedert 2006. Het gegeven dat verzoekers 

geboren zijn in Zuid-Irak doet hieraan geen afbreuk. In het licht van deze eerdere beoordeling blijkt niet 

dat bij het nemen van de bestreden beslissingen specifiek rekening diende te worden gehouden met de 

situatie in Zuid-Irak, zoals verzoekers thans voorhouden.  

 

In zoverre verzoekers nog op bijzonder algemene wijze aangeven dat de veiligheids- sanitaire en 

sociale situatie, alsook de opleidingsinfrastructuur, slecht is in Irak, zonder hierbij concreet in te gaan op 

de situatie ter zake in Bagdad of zelfs maar een begin van bewijs naar voor te brengen dat de situatie 

op dit punt in Bagdad maakt dat de belangen van hun kinderen dan op enigerlei wijze in het gedrang 

zouden komen, maken zij andermaal niet concreet aannemelijk dat enig concreet aspect inzake de 

situatie in Bagdad en dat van invloed kon zijn op het hoger belang van de kinderen ten onrechte niet in 

rekening is gebracht. Verzoekers brengen in hun uiteenzetting niet het minste begin van bewijs aan dat 

hun kinderen in Bagdad geen scholing kunnen volgen of aldaar niet in veiligheid en in aanvaardbare 

levensomstandigheden kunnen leven. 

 

Verzoekers tonen niet met concrete argumenten aan dat het hoger belang van hun kinderen wordt 

miskend door het nemen van de bestreden beslissingen of dat enig concreet aspect hieromtrent dat van 

aard is afbreuk te kunnen doen aan deze beslissingen ten onrechte niet in rekening is gebracht.  

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.4. De uiteenzetting van verzoekers maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissingen zijn 

genomen op basis van onjuiste feitelijke gegevens of dat deze op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige 

wijze tot stand zijn gekomen. Zij tonen niet aan dat enig concreet en relevant gegeven ten onrechte niet 

in de beoordeling is betrokken. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het 

zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet.  

 

3.5. Het recht om te worden gehoord maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van 

verdediging, die een algemeen beginsel van Unierecht uitmaken (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M., pt. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). De Raad wijst er weliswaar op dat 

volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de rechten van de verdediging, in 

het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van de bestreden 
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beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 

2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 

2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). In casu volgt uit de voorgaande bespreking van het middel dat 

verzoekers niet aannemelijk maken dat zij, indien gehoord, nog concrete elementen hadden kunnen 

aanbrengen die konden leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure. Hierbij werd 

reeds vastgesteld dat het enkele gegeven dat de kinderen zijn “gegroeid” in België en dat zij hier 

(kleuter)school lopen, en de bijzondere algemene verwijzing naar de algemene situatie in Irak en Zuid-

Irak, in casu nog niet wijzen op concrete en nuttige elementen die van aard zijn dat deze het 

beslissingsproces hadden kunnen beïnvloeden. Een schending van het hoorrecht of van de rechten van 

verdediging als algemene beginselen van het Unierecht, of van het rechtsbeginsel audi alteram partem, 

blijkt niet.  

 

3.6. In zoverre verzoekers zich beroepen op een schending van artikel 8 van het EVRM moet worden 

vastgesteld dat alle gezinsleden op dezelfde datum bevel kregen om het grondgebied te verlaten. 

Hieruit blijkt afdoende dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening heeft gehouden met het 

gezinsleven en de eenheid van het gezin. Er doet zich geen scheiding voor tussen de gezinsleden daar 

zij alle verplicht zijn het Belgische grondgebied en het Schengengrondgebied te verlaten waardoor de 

eenheid van het gezin is gewaarborgd. Er liggen verder geen concrete hinderpalen voor die een 

verderzetting van het gezinsleven in het herkomstland verhinderen. Uit de voorgaande bespreking volgt 

ook reeds dat verzoekers niet concreet aannemelijk maken dat het hoger belang van hun kinderen 

wordt miskend door het nemen van de bestreden beslissingen, of enig concreet aspect ter zake zich 

verzet tegen een terugkeer naar het land van herkomst. Verzoekers geven verder niet aan dat de 

banden die zij met België hebben opgebouwd van die aard zijn dat deze als privéleven onder de 

bescherming vallen van artikel 8 van het EVRM.  Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet 

aangetoond. 

 

3.7. Artikel 7 van het Handvest bepaalt als volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn communicatie.” 

 

Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met die welke worden 

gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde inhoud en 

reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8, eerste lid van het EVRM, zoals uitgelegd in de 

rechtspraak van het EHRM (HvJ 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-256/11, Dereci), 

kan ook een schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

3.8. Ten slotte moet worden vastgesteld dat verzoekers in de hoofding van hun middel weliswaar nog de 

schending aanvoeren van artikel 47 van het Handvest en van artikel 13 van het EVRM, maar dat een 

toelichting ontbreekt waaruit kan worden afgeleid hoe verweerder door het nemen van de bestreden 

beslissingen deze bepalingen heeft geschonden. Dit middel is, bij gebreke van de vereiste toelichting, 

onontvankelijk. Ten overvloede wordt opgemerkt dat verzoekers hun grieven die volgens hen een 

daadwerkelijke rechtsbescherming vereisen, hebben kunnen voorleggen aan de Raad, zonder dat blijkt 

dat zij reeds gevolg gaven aan de bestreden beslissingen of gedwongen werden verwijderd. Een 

voldoende belang blijkt in deze situatie niet. 

 

3.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 
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Verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

Het door de verzoekers onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 558 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

Het door de verzoekers onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 558 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. CORNELIS 

 

 


